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De best verkochte Nord Star door de
jaren heen is compleet vernieuwd.
Zo heeft de nieuwe Nord Star
28+ een extra moderne
exterieurstyling inclusief
grote ramen, vernieuwd
dak, een strakke reling,
radarvleugel, groter platform,
kortere preekstoelboeg en
bredere zijdeuren. Ook is het
rompontwerp aangepast voor
nog betere vaareigenschappen.
De nieuwe Nord Star 28+ wordt
gepresenteerd als een echte allround boot
voor alle weersomstandigheden. Tot acht
personen kunnen comfortabel reizen in
de cabine. Daarbij kunnen zij zich mede
door het verlaagde dek ongehinderd over
de hele boot verplaatsen. Het walkaround
dek met twee deuren zorgt er bovendien
voor dat het lopen op het dek altijd veilig
is. Naast dagtochten is de Nord Star 28+ ook zeer geschikt voor vakanties met het hele gezin. Verspreid over twee aparte hutten kunnen
vier tot vijf personen comfortabel slapen aan boord. Daarbij is de achterkajuit bij deze 28+ voorzien van een groot raam en exclusieve
lederen accenten. Ook biedt de boot een ruime kitchenette met een oven en een apart toilet met douchegelegenheid. De nieuwe optionele
ambiance verlichting zorgt voor een extra gezellige sfeer.

Nord Star 28
compleet vernieuwd
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Pirelli 35 RIB en J33
Jet Tender in Nederland
verkrijgbaar
Vanaf januari 2021 is de Pirelli tender in diverse nieuwe uitvoeringen
leverbaar in Nederland. Zowel de gloednieuwe Pirelli 35 RIB als
de Pirelli J33 Jet Tender zijn vanaf begin 2021 te bezichtigen bij
Bestboats Exclusive Motoryachts in Roermond. De Pirelli 35 RIB
is uitgerust met maar liefst twee Mercury FV8 Verado outboard
motoren. Deze Pirelli is sportief, heeft mooie strakke lijnen en is
tegelijkertijd comfortabel, snel en zeer praktisch. Het riante achterdek,
waar met alle gemak kan worden genoten op het ligbed en aan de
dinette, maakt dat deze sportieve RIB ook goed functioneert als een
fijne daycruiser. Daarbij is de boot rijk uitgerust met verschillende
opties, zoals een GPS-systeem, stereosysteem met speakers en
een uitgebreide set afdekzeilen. Het andere model, de Pirelli J33
Jet Tender, is uitgerust met een 90 Pk sterke Rotax ACE motor.
Deze tender past perfect in de garage van menig jacht. Daarnaast
kan deze Pirelli ook makkelijk in de davits gehangen worden of op
het zwemplateau geplaatst worden. Beide boten zijn in diverse
uitvoeringen leverbaar.
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Hiswa te water 2021
toch in september
De voorbereidingen voor de Hiswa te water 2021 zijn in volle
gang. Eerder maakte de organisatie van de grootste in-water
boatshow van ons land bekend de beurs te willen vervroegen naar
eind augustus. In december 2020 zijn deze beursdata toch weer
aangepast naar het oorspronkelijke plan: van woensdag 1 tot en
met zondag 5 september 2021. De Formule 1 in Zandvoort die
begin september 2021 gepland staat, valt nu weer samen met de
botenbeurs. “Natuurlijk blijft het een gegeven dat de Formule 1
op zondag 5 september 2021 zal plaatsvinden, maar dat weegt
volgens ons niet op tegen de voordelen,” aldus beursdirecteur Arjen
Rahusen. “We verwachten met deze beursdata meer zekerheid
voor het doorgaan van de beurs. Het vaccineren is dan bijna negen
maanden verder en de regelmaat is tegen die tijd hopelijk terug
is ons aller leven.” De inschrijving voor exposanten is geopend.
Bezoekers kunnen in de loop van 2021 hun entreekaarten bestellen.
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